Ficha técnica

baronecal

ADITIVO PLASTIFICANTE para rebocos e argamassas de assentamento
baronecal

É um aditivo plastificante pronto para uso que melhora a trabalhabilidade de rebocos e argamassas de
assentamento.

Áreas de aplicação

• Argamassas de assentamento de blocos cerâmicos e de concreto;
• Argamassas de reboco emboço em ambientes internos e externos.

Vatagens

• Maior aderência de rebocos;
• Redução de manchas brancas (eflorescências);
• Diminui a ocorência de fissuras;
• Diminui a necessidade de água e cal na mistura.

procedimento de aplicação

Preparo do Substrato:
O substrato deve ser limpo, seco e isento de sujeiras. No caso de utilização para emboços e rebocos, deve
também estar previamente revestido com chapisco, curado por pelo menos 24 horas.
Aplicação:
Pré-umedecer o substrato antes de iniciar a aplicação. BARONECAL deve ser misturado à água de amassamento em baldes limpos antes de acrescer os outros componentes da argamassa.
O Traço recomendado para a argamassa é de 1:6 em volume (1 parte de cimento para 6 partes de areia média).
Diluir de 100 a 200ml de BARONECAL para cada saco de cimento utilizado na mistura.

consumo

100-200ml para cada saco de cimento (50kg)

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de
fontes de calor.

composição

Resinas naturais.

cor

Marrom.
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Meio Ambiente

Esvaziar completamente as embalagens.

Validade

12 meses com a embalagem fechada. Manter produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em
local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15ºC a
25ºC).

segurança

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico
(FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

Desempenho grupo barone

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura,
umidade etc.
Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações
deste documento técnico. A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do
cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.
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